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Requeiro à Mesa, na forma regimental, ouvido o Colendo Plenário, seja encaminhado
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO ao PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍSO DAS
ÁGUAS, Sr. Ivan da Cruz Pereira (Xixi), pela conquista da 2ª posição estadual no
ranking do Índice Firjan de Gestão Fiscal, divulgado pela federação das Indústrias do
Estado do Rio de Janeiro.
 
A Moção de Congratulação deverá ser redigida nos seguintes termos:
 
"A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, por iniciativa do DEPUTADO
ESTADUAL EDUARDO ROCHA, em nome de seus Pares e representando o
sentimento de todo o povo Sul-Mato-Grossense, congratula o PREFEITO MUNICIPAL
DE PARAÍSO DAS ÁGUAS, Sr. Ivan da Cruz Pereira (Xixi), pela conquista da 2ª
posição estadual no ranking do Índice Firjan de Gestão Fiscal, divulgado pela
federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro.
 
O equilíbrio das contas públicas é crucial para a garantia de um ambiente de negócios
competitivo e geração de emprego e renda para a população, e, os municípios têm
papel fundamental nesse processo. Por isso, o Índice FIRJAN de Gestão Fiscal, tem
como objetivo contribuir com o debate sobre a eficiência da gestão fiscal, trazendo
como foco a administração dos recursos públicos pelas prefeituras brasileiras.
 
O município de Paraíso das Águas, caçula do estado de Mato Grosso do Sul teve nota
máxima em três quesitos: autonomia, gastos com pessoal e liquidez, ficando em 2°
lugar do estado no ranking da região e ocupando a 14ª posição no ranking nacional,
um grande salto em relação aos índices dos outros anos.
 
Segundo o Prefeito, 'este índice representa mais uma vez que estamos caminhando
rumo certo. Diante de tantas dificuldades que enfrentamos na instalação de nosso
município, na criação das Secretarias, na formação de nossa equipe e mesmo assim,
destacamos a cada ano superando novos desafios e elevando o índice no cenário
nacional', destacou.
 
A atuação dinâmica e responsável do Prefeito Municipal de Paraíso das Águas, faz
com que se torne uma referência Nacional, impulsionando as potencialidades do
município e do Estado de Mato Grosso do Sul.
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Renovando os votos de pleno êxito, parabenizo mais uma vez, Sr. Ivan da Cruz Pereira
(Xixi), e justifico assim a apresentação desta Moção de congratulação, esperando
contar, desde logo, com o imprescindível apoio dos meus nobres Pares."
 
Plenário Deputado Júlio Maia, 19 de novembro de 2019.
 
 
DEPUTADO EDUARDO ROCHA.
Vice-presidente da Assembleia Legislativa.
 
Enviar para:
 
Prefeito Municipal de Paraíso das Águas, Sr. Ivan da Cruz Pereira.
Rua; Epaminondas Nogueira de Camargo, nº 22.
Paraíso das Águas. CEP:79.556-000.


